MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 10/prim/2017 na rok 2017
k 3.7.2017
Zdôvodnenie:
V zmysle čl. 3 bod 7 a bod 8 písm. a), b) a čl. 5 bod 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Partizánske o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske č. 21/2009 v znení aktualizácie č. 1, 2 a 3,
predkladáme rozpočtové opatrenia – presun rozpočtových prostriedkov vykonané k 3.7.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zníži rozpočet bežných výdavkov
o 376 € a zvýši rozpočet kapitálových výdavkov o 376 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – na nové projektové dokumentácie
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
9.1.1
7.1

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Akcia

Presun

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

Nešpecifikované
projektové práce

-

2 546 €

1020 staroba

700 kapitálové výdavky

Rekonštrukcia ZOS

+

1 586 €

0540 ochrana prírody a krajiny

700 kapitálové výdavky

Regenerácia
vnútrobloku Luhy

+

960 €
0€

Spolu

Z prostriedkov na dosiaľ nezaradené projektové dokumentácie sa presúva:
+ 1 586 € - z dôvodu zefektívnenia prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby plánuje Mesto
Partizánske k 31.12.2017 zrušiť poskytovanie sociálnej služby - zariadenie opatrovateľskej služby,
ktorej je poskytovateľom. Uvedenú sociálnu službu bude od 1.1.2018 ako novozaregistrovanú
sociálnu službu poskytovať Domov, n.o.. Z tohto dôvodu je Domov, n.o. povinný k dátumu
podania žiadosti o registráciu splniť požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie,
funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení, ustanovených platnou a
účinnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 124/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 210/2016 Z. z. Výdavky vo výške 1 586
€ sú na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných priestorov ZOS.
+ 960 € - presun na projekčné práce v rámci projektu "Regenerácia vnútrobloku Luhy" v časti
stavebných objektov "Vegetačné úpravy" a "Mobiliár", ktorý bude predložený v rámci žiadosti o
NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy
ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku - Kód výzvy:
IROP-PO4-SC431-2017-16.
A2 – Rekonštrukcia budovy MsÚ – interiér veľkej zasadačky
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné
a zákonodarné orgány
0111 výkonné
a zákonodarné orgány

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky
700 kapitálové výdavky

Akcia
Rekonštrukcia budovy MsÚ
– interiér veľkej zasadačky
Rekonštrukcia budovy MsÚ
– interiér veľkej zasadačky

Presun
-

376 €

+

376 €
0€

Spolu
1

Presun prostriedkov v rámci akcie Rekonštrukcia budovy MsÚ – interiér veľkej zasadačky:
nedočerpané prostriedky vo výške 376 € na nákup stolov presúvame na dofinancovanie rekonštrukcie
elektroinštalácie.
A3 – na odmeny a odvody za distribúciu rozhodnutí
Výdavky
Program.
štruktúra

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná klasifikácia

Presun

1.1.1

0111 výkonné a zákonodarné orgány

600 bežné výdavky

-

839 €

1.2.3

0133 iné všeobecné služby

600 bežné výdavky

+

459 €

9.2.2

1070 sociálna pomoc občanom v hmotnej
núdzi

600 bežné výdavky

+

380 €

Spolu

0€

Presun prostriedkov na odmeny a odvody za distribúciu rozhodnutí o vyrubení poplatku za
komunálny odpad a spoločných rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje. Rozhodnutia sú doručované vlastnými
zamestnancami. Každoročne rozpočtujeme tieto výdavky do jedného programu a potom presúvame
v rozpočte podľa toho, ktorí zamestnanci doručujú.
A4 – presun z nešpecifikovaných prác
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2

Funkčná klasifikácia
0610 rozvoj bývania
09111 predškolská
výchova

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

Akcia
Nešpecifikované práce
Rekonštrukcia MŠ
Malinovského

Presun
-

900 €

+

900 €
0€

Spolu

Presun prostriedkov vo výške 900 € z rezervy na nešpecifiované práce na oddelení územného rozvoja
a výstavby na vypracovanie plánu BOZP (180 €) a činnosť koordinátora BOZP (720 € na 6
mesiacov) počas realizácie Rekonštrukcie MŠ Malinovského.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
Partizánske, 3.7.2017
Predkladá:

Ing. Miroslava Balogová, vedúca OFIR, v. r.

Za správnosť:

Ing. Dáša Jakubíková, prednosta MsÚ, v. r.

Schválil:

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor, v. r.
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